Studie proveditelnosti železni1ního uzlu Brno

V regionální železni1ní doprav8 se v minulých letech projevoval jednak trend zvyšujícího se rozvoje po3tu obyvatel v sídlech brn4nské aglomerace a postupný rozvoj integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Tyto faktory spolu s kvalitou nabídky v podob4 jízdních dob, 3etnosti spojení a spolehlivosti
provozu nejvíce ovliv1ují poptávku cestujících po železni3ní regionální doprav4. Ve
výhledu se o3ekává postupná modernizace železni3ní infrastruktury v okolí m4sta
Brna, která umožní zlepšení nabídky regionální železni3ní dopravy v podob4 optimalizace linkového vedení a zkrácení
interval7 spoj7. Rozvoj železni3ní infrastruktury bude rovn4ž impulzem pro
obsluhu regionálních center železni3ní
dopravou na úkor dopravy autobusové.
Poptávka po regionální doprav4 tak ve
výhledu poroste, kdy bude v jednotlivých
oblastech r7zn4 ovliv1ována konkrétním

Nabídka železni1ní osobní dopravy
V dálkové železni1ní doprav8 se v minulém období nejvíce projevoval trend zvyšujícího se zájmu cestujících o spojení Brna s Prahou. V minulých letech došlo k dokon3ení modernizace 3ásti páte5ní železni3ní
sít4 mezi Prahou a Brnem, což s sebou p5ineslo i zkrácení cestovních dob. Zárove1 došlo k modernizaci
vozového parku a dalším zvýšením kvality poskytovaných služeb cestujícím ve vlacích dálkové dopravy.
D7sledkem tohoto vývoje je zvyšující se poptávka cestujících po železni3ní doprav4 na úkor dopravy autobusové a individuální automobilové.
Tento zájem cestujících se promítá i
do plán7 železni3ních dopravc7 na
zavedení nových dálkových železni3ních spoj7. Do budoucna lze o3ekávat
pokra3ování
tohoto
trendu.
V ostatních dálkových relacích nebyl
minulý vývoj tak dynamický a docházelo pouze k mírnému r7stu po3tu
cestujících. Do budoucna lze o3ekávat
zvyšování kvality dálkové železni3ní
dopravy s postupujícím otevíráním
trhu, což se bude projevovat zvýšenou
poptávkou po dálkové železni3ní doprav4.
Obrázek 34 – Nástup cestujících na hlavním nádraží

rozvojem území a modernizací železni3ní Obrázek 36 – Nástupišt4 na hlavním nádraží
infrastruktury.

Požadavky nabídky osobní železni1ní dopravy na 6ešení projektu

V dálkové železni1ní doprav8 ve spojení Brna s oblastmi Olomoucka, Ostravska a Zlínska je sou3asná situace i budoucí vývoj odlišný oproti uvedenému spojení Brna s Prahou. Stávající stav a parametry
železni3ní trati Brno – P5erov jsou v porovnání s dálni3ní infrastrukturou ve výrazn4 horším stavu, což se
projevuje nízkou konkurenceschopností dálkové železni3ní dopravy oproti autobusové a individuální automobilové doprav4. Minulý vývoj poptávky po dálkové železni3ní doprav4 byl spíše stagnující. Jako 5ešení
tohoto nevhodného stavu se ve výhledu uvažuje s realizací modernizace trati Brno – P5erov a související
železni3ní sít4. Realizací této modernizace budou výrazn4 zvýšeny
kapacitní a rychlostní parametry železni3ní infrastruktury, což se projeví
ve zlepšení kvality nabídky železni3ní dálkové dopravy a zvýšené poptávce po dálkové železni3ní doprav4. Dopravní nabídka a s tím spojená
i p5epravní poptávka bude však
ovlivn4na kapacitními limity a provozním uspo5ádáním ŽUB. Dokud
nebudou vytvo5eny vhodné kapacitní
a provozní podmínky v ŽUB, nebude
p5epravní poptávka v dálkové doprav4 pln4 uspokojena. Z tohoto pohledu je z5ejmé, že oba zám4ry
(tzn.Modernizace Brno-P5erov a p5estavba ŽUB) jsou úzce provázány.

A Zajišt8ní odpovídající úrovn8 nabídky železni1ní osobní dopravy – 2ešení projektu musí být navrženo tak, aby odpovídalo nejen sou3asným p5epravním pot5ebám, ale i výhledovým p5epravním pot5ebám
cestujících. Navrženo musí být odpovídající linkové vedení, vhodné intervaly linek v p5epravních špi3kách i
p5epravních sedlech. Zárove1 musí být zajišt4no odpovídající provozní uspo5ádání linek osobní železni3ní
dopravy. Dopravní nabídka by m4la co nejvíce odpovídat p5epravní poptávce a m4la by zohled1ovat výhledové plány rozvoje železni3ní osobní dopravy dálkové i regionální. Koncepce železni3ní osobní dopravy
byl m4la být navržena dle principu integrovaného taktového jízdního 5ádu.
A Zajišt8ní koncep1ního souladu s modernizací trati Brno – P6erov. Realizace modernizace trati Brno
– P5erov výrazn4 zm4ní poptávku po železni3ní dálkové doprav4 ve sm4ru vedení této trati. Nabídka linkového vedení a interval7 spoj7 dálkové musí být navrženy tak, aby byl maximáln4 využit p5epravní potenciál
železni3ní dopravy. Technické 5ešení ŽUB musí být navrženo tak, aby z hlediska kapacity a jízdních dob
byly pro dopravce a objednatele železni3ní osobní dopravy zajišt4ny vhodné podmínky konkurenceschopnosti v73i autobusové a individuální automobilové doprav4.
A Zajišt8ní dostate1né dopravní nabídky pro železni1ní spojení Brno a Prahy. Zvyšující se poptávka
cestujících i dopravc7 po poskytování dálkové železni3ní dopravy mezi Prahou a Brnem musí být uspokojena dostate3nými intervaly dálkových spoj7 v této relaci. Technické 5ešení ŽUB musí zajistit dostatek kapacity umož1ující zkrácení intervalu spoj7 a jejich provoz v dostate3né spolehlivosti.
A Zajišt8ní koncep1ního souladu s rozvojem okolního území a související železni1ní infrastruktury.
V okolí m4sta Brna dojde k rozvoji území a k rozvoji železni3ní infrastruktury. Nabídka regionální, a
v n4kterých p5ípadech i dálkové dopravy, musí být navržena tak, aby byl maximáln4 využit p5epravní potenciál železni3ní dopravy. Ve vhodných p5ípadech je nutné zvážit možnosti náhrady autobusové obsluhy
regionálních sídel železni3ními spoji. U regionálních spoj7 na trati Brno – Chrlice je vhodné posoudit p5epravní potenciál p5ípadného zkrácení interval7 spoj7.

Obrázek 35 – Zapojení tratí do hlavního nádraží
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